
VAN ‘S MORGENS 
VROEG TOT 

‘S AVONDS LAAT
SHOPPING

FOOD
 CULTUUR

SERVICE 

welkom in Lier



Verantwoordelijke uitgever

Rik Verwaest, p/a Paradeplein 2 bus 1, Lier

Redactie, coördinatie & grafische vormgeving

stad Lier i.s.m. Wils-Peeters Graphic Design /

Inge Vingerhoets (grafische vormgeving), 

Annelies Dyck (redactie & coördinatie) 

en Tim De Backer (fotografie)

Druk

Antilope De Bie Printing

Met dank aan Lier Shopping vzw, de Lierse 

handelaars & ondernemers voor de fijne 

samenwerking.

Colofon

En ginder over de Nethe was de groote, 
tomaatroode zon als een lustige verrassing 

uit al die witheid opengebloeid. Pallieter 
was ervan aangedaan en riep:

Lier is een pareltje waar groen, water, 

gebouwen & mensen elkaar verbinden 

in een gezellig en compact kader. 

Dit magazine is een fiere staalkaart van plezier   

en stielkennis in Lier. 

Met tromgeroffel voeren we enkele gedreven 

(familie)zaken op, waar ervaren vakmensen aan 

het roer staan en ware kunstenaars hun culinaire 

passie delen. Met een veelzijdig en eigenzinnig 

productassortiment en gedegen dienstverlening 

staan deze ondernemers jou bij of staan ze klaar 

om jou te verwennen en te adviseren. 

Lier inspireert en bezielt.

Kom Lier beleven, je bent warm welkom!  

#shoppeninLier

#instadLier

 shoppeninlier.be 

schitterend Lier

’t Weurdt 
fiest 

vandaag

Warm
welkom!

- Uit Pallieter van Felix Timmermans -
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Met de Lierse centrumbon schenk je 

met plezier een leuk stukje van Lier. Je 

kan hiermee in meer dan 130 winkels 

en horecazaken betalen. Op die manier 

beleef je zeker een dagje fun in Lier!

De centrumbon is beschikbaar in een 

waarde van 10 of 25 euro of je combineert 

er meerdere voor een bedrag naar keuze. 

Haal je geschenkbon-

nen aan de onthaal-

balie van het stads-

kantoor (tijdens de 

openingsuren) of 

aan de geschenkbon-

automaat op de hoek van de Grote Markt 

en de Antwerpsestraat (7/7, 24/24). 

Deelnemende zaken vind je terug 

op shoppeninlier.be en herken je 

aan de sticker op hun raam.

De centrumbon,
een geschenkbon 

voor alle
gelegenheden.

NOVEMBER 2019

Tot zo 17/11
Novemberfoor (Grote Markt, Zimmerplein  
en Gasthuisvest) 

Woe 6/11 & woe 13/11
Kortingsdag Novemberfoor

Vrij 8/11
Ladies Night Novemberfoor 
Van 19 tot 22 uur

Za 16/11
Aankomst Sint Vanaf 13.30 uur

Zo 17/11
Beertjesworp Novemberfoor Vanaf 18.15 uur 

Vrij 29/11
Black Friday laatavondwinkelen met muziek 
en animatie - Winkels open tot 20 uur

DECEMBER 2019

Vrij 6/12 & za 7/12
Opening Kerst in Lier met totaalspektakel 
van licht, kaarsen en muziek vanaf 18 uur 
(stadspark/evenementenweide). Gratis inkom. 

Vrij 13/12, za 14/12 
& zo 15/12
Kerstmarkt: Vrijdag van 18 tot 23 uur, 
zaterdag van 14 tot 23 uur en zondag van  
14 tot 20 uur. 100-tal kerstkraampjes, 
optredens en attracties in kerstsfeer, een 
zimmer-death-ride en een nostalgische 
rupsmolen anno 1932. 

Za 14/12 & zo 15/12
Aankomst kerstman om 14 uur

Van za 7/12 
tot zo 5/1
Winterpleintje Op vrij, za & zo (Grote Markt)

Zo 15/12, zo 22/12 
& zo 29/12
Kerstkoopzondag Van 13.30 tot 18 uur

Za 21/12
Kerstmarkt Koningshooikt (De Laag)

Vrij 27/12
Mega kerst-indoorjump 
Voor kinderen van 3 tot 12 jaar van 9 tot  
12 uur en van 14 tot 17 uur (Sporthal De 
Komeet, Eeuwfeestlaan 183)

JANUARI 2019

Zo 5/1
Soldenshoppen Van 13.30 tot 18 uur

Zo 5/1
Nieuwjaarsreceptie Van 11 tot 13 uur  
(Grote Markt) 

Zo 19/1
Nieuwjaarsreceptie Koningshooikt 
Van 11 tot 13 uur (De Laag) 

Za 18/1, zo 19/1, 
za 25/1 & zo 26/1
Winterkermis Koningshooikt (De Laag) 

MAART 2019

Zo 15/3
Lier Winkelplezier Van 13.30 tot 18 uur

      Op zoek naar een 
Typisch    
     Liers    
    presentje? 

What’s up
in Lier?

Elke zaterdagvoormiddag Zaterdagmarkt (Grote Markt, Eikelstraat, Zimmerplein)
Tijdens de Novemberfoor en de Kerstmarkt verhuist de zaterdagmarkt naar 

Rederijkerslei, A. Bergmannlaan, E. Staeslei en Kruisbogenhofstraat.
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Het beste begin van je dag? 
Een lekker ontbijt, kop koffie, 
brunch of lunch In één van 
deze gezellige koffie- 
en lunchbars. 

Barraf

‘Cakery’, zo noemt Raf zijn ontbijt-, 

lunch- en koffiebar in de Antwerp-

sestraat 90. Vanaf 8.30 uur kun je er 

terecht voor koffie, ontbijt en lunch, 

maar Raf is in Lier en omstreken vooral 

wereldberoemd voor zijn heerlijke  

gebak (ook op bestelling!). Leuk 

nieuwtje: sinds kort gaat Barraf mobiel 

met een foodtruck met verschillende 

formules (gebak, quiches, croques…) 

om al je feestjes op te leuken.

barraf.be

Van Ouytsel

Koffiebranderij Van Ouytsel brandt 

al vijf generaties lang haar eigen 

koffie. Genieten kan in hun gezellige 

Koffiehoekje (Rechtestraat 27-29) vanaf 

9 uur ’s morgens. Op reservatie serveert 

Judith ook afternoontea met scones, 

gebakjes en sandwiches. Smaakt je  

kopje naar meer? In de shop ernaast  

vind je hun huisgebrande koffie om  

mee te nemen, samen met thee en   

tal van accessoires.

koffievanouytsel.com

Feliks

A little New York in Lier city,  

dat is Feliks (Kartuizersvest 5). In 

deze hippe koffiebar geniet je 

van een heerlijke kop koffie of 

thee, bagels, taart, verse soep... 

én een topteam achter de 

espressomachine, in de keuken 

en de zaal. Probeer zeker één van 

hun fameuze koffiespecials!

feliks-coffee.be

 Gooood
morning,    
     Lier



8 9

Momo’s  

Zussen Louise en Charlotte besloten 

een dik jaar geleden hun droom waar 

te maken: samen een koffie- en 

lunchbar in hartje Lier beginnen. Bij 

Momo’s (Kartuizersvest 21) eet je alles 

kraakvers. Het interieur is groen, en dat 

is wat er ook op je bord komt. Want 

Louise en Charlotte halen ‘s morgens 

hun producten bij de handelaars 

in de buurt en bereiden er heerlijke 

gerechten mee, van ontbijt tot croques 

en bijzondere broodjes. Een nieuw, te 

ontdekken adresje waar je vanaf 8.30 uur 

terechtkan. Ook om mee te nemen!

facebook.com > momo’s 

Harvey & Hayes

Harvey & Hayes (Grote Markt 65)  

is hét adres voor wie houdt van  

Ierse, Engelse, Welshe, Belgische  

en Nederlandse kazen. In een 

nostalgisch kader serveert Daniel 

er vanaf 9 uur Iers en continentaal 

ontbijt; als dessert zijn er verse 

scones met huisgemaakte confituur 

(ook suikervrij). Je kan er ook terecht 

voor een hartige of zoete lunch én 

leuke cadeautjes.

facebook.com/

harveyandhayes

TØRST

Afgelopen zomer opende in de Eikel-

straat 16 een origineel adresje. Onder 

het motto ‘Vinyl, Food, Drinks’ kun je 

bij Tørst vinylplaatjes kopen én genieten 

van een hapje en drankje. Want muziek 

brengt mensen dichter bij elkaar. Van 

dinsdag t.e.m. zondag kan je er terecht 

voor ontbijt, lunch of een gezonde 

maaltijd, een goed glas en fijne muziek. 

In de herfst- en winterperiode is er een 

winters terras. Hou zeker hun Instagram 

& Facebookpagina in de gaten voor 

speciale events.

facebook.com > torst

Jérome

Wat in 1936 begon als een snoep-  

en fruitwinkeltje naast cinema Rubens, 

is vandaag een begrip in Lier. Naar 

Jérome (Frederik Peltzerstraat 11) ga je 

voor vers schepijs, artisanale wafels 

en pannenkoeken, de beste ijstaarten, 

maar ook gewoon voor een lekker tasje 

koffie om de dag goed in te zetten.

cremeriejerome.be
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zij heeft stijl

 ANS STIJLTIP  “Durf te 
combineren in stijl, kleur én 
structuur, zoals een etnisch 
bloesje met urban jeans. 
Investeer in enkele keyitems 
en combineer ze eindeloos 
met effen stuks!”

Over fashiongarden
Fashiongarden Boutique 
(Antwerpsestraat 53) is 
een multibrandstore die 
anderhalf jaar geleden zijn 
deuren opende onder het 
motto: ‘Fashiongarden is 
where your style grows!’. 
Je vindt er trendy en 
betaalbare damesmode 
in een relaxte atmosfeer. 
Urban, minimalistisch of 
met etnische invloeden, 
alle stuks worden 
persoonlijk geselecteerd 
met oog voor kwaliteit 
en detail. Je kunt er ook 
terecht voor stijladvies 
na de werkuren of voor 
een gezellige avond uit 
met vriendinnen en/of 
collega’s.   

facebook.com > 
fashiongarden.be

Etnisch bloesje 
+ jeans = 

een winner!

Vest € 79,95 • Blouse € 34,95 • Denim + riem € 49,95 • Boots € 44,95 • 
Ringen € 12,95 • Armband € 18,95 • Rugzak € 39,95

een bad met.. . 
hazelnoot!

Badolie Susanne Kaufman 
met hazelnoot 250 ml, € 55 

• Bij Parfumerie Dierckx

Zo zacht
Bovenaan: kussen Elitis € 290 • 
midden: Hay € 79 • onderaan:  
Elitis € 101 • Alle drie bij Dox

Laat je
IN
SPI
RE

REN

iPhone X(R/S) vanaf € 659 
• Bij U4i

put a ring on it 
Zilveren ring € 165 
• Bij Luth Juwelen

Schrijf me 
Pennenset Faber-Castell: 

vulpen € 55 en balpen € 49 
• Bij Cockaert

U4i
U4i (Rechtestraat 35) is dé 
computerwinkel van Lier.  
Je vindt er refurbished en 
nieuwe iPhones, iPads en 
iMacs, computers, laptops, 

printers, software, accessoires 
en alle IT-services.  

U4i is al 25 jaar expert in refurb 
iPhone en iPad, flash, windows 

database technologie en 
.netapplicaties op maat.  

datamath-hardware.be

petit petou

Petit Petou ontwerpt unieke 
postkaarten met een knipoog 
naar toen, die gedrukt worden 

op kwaliteitsvol papier. 
Hun passie voor vormgeving 

en kleur zie je terug in 
elk ontwerp op maat. 

Shop de kaartjes online; 
je steunt er nog tot 

24 december de Warmste 
Week t.v.v. Hachiko vzw mee!

petitpetou.be
hachiko.org
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Ford Deprince

Fordgarage Deprince had in 1922 een 
garage in het centrum van de stad Lier. 
Begin jaren ‘90 verhuisde ze naar de 
Mechelsesteenweg 258 en kreeg ze de 
familienaam Deprince. Je kan er terecht 
voor gloednieuwe Fordpersonenwagens 
en bestelwagens, tweedehandsmodellen, 
financiering, verzekering en alle onderhoud 

en herstellingen. “Je zou kunnen verwachten 
dat wij vooral met auto’s bezig zijn, maar 
alles draait rond de bestuurders van die 
auto’s”, zegt zaakvoerder 
Leo Deprince. “Daarom 
hebben we ons service-
pakket flink uitgebreid. Niks 
zo vervelend als panne of schade, het komt 
altijd ongelegen. Onze garage is een erkend 
carrosseriebedrijf. Spot-repair voeren wij al 
uit vanaf 50 euro; uitdeuken, spuiten of het 
installeren van nieuwe onderdelen gebeurt 
in onze garage. Met onze vervang-wagens 
houden we onze klanten mobiel. Onze 
ervaren, geëngageerde mensen zorgen 
ervoor dat alles op wieltjes loopt.” 

deprince.be

Zakenkantoor Dienen

Vader Jan Van Esbroeck en zoon Kristof 
zijn onafhankelijke verzekeringsmakelaars 
en runnen samen Zakenkantoor Dienen. 

En dat ‘dienen’ nemen 
ze heel letterlijk: alles 
waarmee ze jou als 
klant kunnen helpen, 
nemen ze ter harte: 
verzekering en finan-
ciering van je woning, 
bescherming van je 
gezin bij overlijden 
of in het buitenland, 
hospitalisatieverzeke-
ringen, alle info over 

sparen, beleggen en je pensioen… als 
particulier of zelfstandige kan je altijd bij 
hen terecht voor het beste advies en een 
warme kop koffie. Welkom in hun open 
kantoor in de Berlarij 58!

dienengcv.eu

DERECON

DERECON is gespecialiseerd in het 
verwijderen van hechtgebonden asbest. 
Het bedrijf werd opgericht in mei 2017 
toen Nicolas Rombaut, Jarrit Jochems 
en Michael Marinus de handen in elkaar 
sloegen. “We hadden alle drie onze eigen 
expertise in de bouw en zagen heel vaak 
dat mensen asbest verkeerd verwijderden.” 
Met DERECON bieden zij advies inzake 
asbest, komen ze gratis langs voor een 
offerte en verwijderen ze hechtgebonden 
asbest op een professionele manier.   
De periode tussen offerte 
en oplevering houden 
ze kort én je betaalt een 
democratische prijs.  
Ook voor volledige 
afbraakwerken kun je  
bij DERECON terecht.

derecon.be

Cadeautjes voor onder de 
kerstboom vind je hier niet, 
maar wel advies en expertise 
bij een kopje koffie.
Deze Lierse ondernemers 
staan tot jouw dienst. 

“Zelf asbest 
verwijderen 

zonder de nodige 
kennis en 

bescherming, 
dat is levens-

gevaarlijk!”

“We zijn volledig 
onafhankelijke 
verzekeringsma-
kelaars. Daarom 
geven we het 
beste advies over 
sparen, beleggen, 
pensioenen, je 
verzekeringen…”

“ALLES LOOPT 
OP WIELTJES!”

Kantelpunt

Ilse Schorrewegen heeft als ‘kantelaar’ of 
levensloopbaanbegeleider haar praktijk 
aan de Benedenbaan 26/1 in Lier. “Ik werk 
met ervaren kenniswerkers – zelfstandigen 
en werknemers – die naar aanleiding van 
een professioneel kantelpunt in hun leven 
zichzelf de vraag stellen: ‘Hoe kan ik nu 
verder waar ik vastgelopen lijk? Ik help 
mensen reflecteren: wat betekent ‘werk’ 
voor jou, waar heb jij behoefte aan in dit 

leven, welke waarden vind jij belangrijk? 
Wat zijn je talenten en in welke context wil 
je ze graag inzetten? Sommige mensen 
doen hun job nog 
graag, maar voelen zich 
niet goed meer bij hun 
werkgever of in hun 
statuut. Voor anderen is 
‘t andersom. Ik krijg ook 
mensen over de vloer 
voor een ‘midlife-update’: zij willen even 
stilstaan en bewust nadenken over hoe ze 
het laatste actieve deel van hun carrière 
gaan vorm geven. 4 à 5 coachingssessies 
in mijn praktijk, aangevuld met introspectie-
oefeningen voor thuis, volstaan om te 
kunnen kantelen naar een leven waarin je 
weer zingeving ervaart dankzij een loopbaan 
die echt bij je past.”

kantel.be

Kunnen  
   wij je
  helpen?

“Wie een passende 
loopbaan vindt, 
ervaart zoveel 

meer zingeving in 
het leven”
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Suetens herenmode (Rechtestraat 45-47) werd in 1877 
opgericht als ‘kostuumwinkel’, maar is vandaag uitgegroeid 
tot een trendy zaak met mannenkledij. Je vindt er nog 
steeds kostuums, maar ook casual en sportieve kledij voor 
jong en oud. Bijzonder: bij Suetens vind je alle maten, van 
hele kleine (S/M) tot hele grote (6XL). 0495 23 96 93

Conceptstore Belle Mamzelle 
(Kantstraat 2) van Barbara Clarysse is na 
vier jaar al een gevestigde waarde in 
Lier. Je vindt er tijdloze dameskleding 
van kwalitatieve merken, accessoires, 
schoenen, verzorgingsproducten van 
Likami en make-up van GloSkinBeauty. 
Ook voor kleur- en stijladvies of 
een make-up workshop kun je bij 
Belle Mamzelle terecht. Hou zeker 
Instagram en Facebook in de gaten 
voor zondag- en laatavondopeningen! 
bellemamzelle.be

JORIS
Lichtblauw hemd € 79 • Donkerblauwe 
kostuumvest en kostuumbroek, beide van 
Daniel Hechter € 415 (incl. retouches) • 
Lederen riem € 75 • Alles bij Suetens • 
Donkerbruine schoenen € 170 bij Maksimm • 
Make-up: Schoonheidsinstituut Dierckx 

Ssshhht...    
  ik lees

Zin om in alle rust te genieten 
van een boek(je)? In bib de Fé 
kun je niet alleen massa’s 
boeken uitlenen, het gebouw 
telt zoveel gezellige hoekjes 
dat je er gerust even in kan 
wegduiken.

BABETTE
Blauwe sweater By-Bar € 89,95 • 
Roestkleurige rok MbM € 99,95 • 
Blauwe sneakers Recharge footwear 
€ 179,95 • Alles bij Belle Mamzelle 
• Make-up: Schoonheidsinstituut 
Dierckx
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Bij Queens (Antwerpsestraat 50)

vind je leuke, betaalbare 
mode voor alle leeftijden. 
City chic, de ultieme party 
dress of eerder iets casuals? 
Het team helpt je dé geschikte 
outfit samen te stellen.
queensfashion.be

MIRNA
Jas Vila geel € 69,99 • Suede rok 
kakigroen Vero Moda € 29,99 • Truitje 
24Colours € 39,95 • Tas Pieces  
€ 29,99 • Alles bij Queens • Schoenen: 
eigendom model • Make-up: 
Schoonheidsinstituut Dierckx

TINA
Blauwe broek € 95,99 • Blouse Inspiring Fall 
€ 99,99 • Bruine tas Gerry Weber € 65,99 • Alles 
bij Gerry Weber • Sneakers eigendom Tina • 
Make-up: Schoonheidsinstituut Dierckx

Bij Gerry Weber (Antwerpsestraat 

29) weten ze dat dameskleding 
méér is dan een mooie uiterlijke 
verpakking. Hoogwaardige kwaliteit, 
vrouwelijke silhouetten en stijlvolle 
designs maken van de kledij echte 
‘statementstuks’ voor de moderne, 
veeleisende vrouw. Ze openden 
recent onze nieuwe winkel in Lier; 
de eerste in België die volgens het 
nieuwe design werd uitgerust.
gerryweber.com/nl-nl
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STIJN
Hoodie Björn Borg € 69,95 • T-shirt Björn Borg 
€ 29,95 • Short Björn Borg € 49,95 • On Cloud 
loopschoenen € 139,90 • Alles bij Vedette Sport
• Make-up: Schoonheidsinstituut Dierckx

Vedette Sport (Lisperstraat 123) is dé 
sportspecialist van Lier voor lopen, 
tennissen, fitnessen en zwemmen. 
Geert Baetens, zelf een fervent sporter, 
investeert permanent in nieuwe 
technologie en geeft steeds persoonlijk 
advies, o.a. over de juiste looptechniek en 
-schoenen om blessures te voorkomen. 
Vrouw Ingrid staat sinds 1993 mee aan  
het roer en ook dochter Stefanie, 
eveneens gepassioneerd door lopen,  
staat geregeld mee in de zaak.
vedettesport.com

MIRNA
Zwarte rok Kontatto € 35 i.p.v. 
€ 65 • Roos truitje Fly Girl € 30 
i.p.v. € 79 • Zilveren oorbellen met 
zwarte natuurparel € 25 i.p.v.  
€ 59,95 • Alles bij Jenavi • 
Schoenen: eigendom model • 
Make-up: Schoonheidsinstituut 
Dierckx

Jenavi (Antwerpsestraat 124)

is dé outletshop van Lier.
Je vindt er massa’s 
designerstuks van merken 
als Hugo Boss, Gigue, Liu 
Jo, Michael Kors, Ralph 
Lauren, Versace… en vele 
andere met topkorting.
jenavi-fashion.com
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BABETTE
Kleedje Q/S € 39,99 • Zwarte tas Guess 
€ 139 • Sneakers Arkk Kopenhagen 
€ 155 • Alles bij Maksimm • Make-up: 
Schoonheidsinstituut Dierckx

Maksimm is een gloednieuwe 
store in de Antwerpsestraat 67. 
Liefhebbers van casual en 
trendy lifestyle kunnen hier 
hun hart ophalen. Je shopt 
er modieuze, kwalitatieve 
schoenen, kledij en acces-
soires voor dames, heren en 
kinderen in een mooi decor  
en aan betaalbare prijzen.
facebook.com >
Maksimm Lier

Het op-en-top Belgische 
Mayerline brengt 
comfortabele collecties 
met een perfecte snit voor 
de eigentijdse, stijlbewuste 
vrouw die wil stralen op elk 
ogenblik van de dag. Het 
merk heeft ook een tweede 
collectie, Améline, voor de 
actieve vrouw die houdt 
van een vleugje romantiek. 
Je vindt de winkel in de 
Antwerpsestraat 75.
mayerline.be

MIEKE
Bloes € 79 • Ketting € 69 • Broek  
oker € 139 • Vest € 199 • Sneakers  
€ 150 • Alles bij Mayerline • Make-up: 
Schoonheidsinstituut Dierckx 
• Bril: Opticien Nauwelaerts 
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TINA 
Broek Painted Fantasies € 139 • Trui Baby 
Suri € 169, beide van Natalie Vleeschouwer 
• Bruine laarsjes zijn eigendom Tina • 
Make-up: Schoonheidsinstituut Dierckx

Nathalie Vleeschouwer (Grote Markt 

62) is een Belgische ontwerpster 
die elegantie koppelt aan comfort 
binnen een origineel palet van 
kleuren, prints en stoffen. Je vindt er 
vlotte looks voor elke dag en unieke 
stuks voor bijzondere momenten. 
Deze winter bevat de collectie veel 
breigoed, fluweel, prints en kleuren.
nathalievleeschouwer.be

Ik zie, 
 ik zie…
… mooie brilmonturen van bij Opticien Nauwelaerts 

(Antwerpsestraat 30)! Je vindt er een ruime keuze 

aan contactlenzen, brillen en zonnebrillen, zowel 

van originele (Belgische) topmerken als Theo, Binôche, 

Sealed, Komorebi, Dries Van Noten... als de grote 

modemerken. Als erkend Varilux Center is Nauwelaerts 

hét adres voor brilglazen op maat.

nauwelaertsopticiens.be

➀ BABETTE • De kleurcombinatie geeft een speels effect en de rondere 
glazen doen Babettes ogen sprankelen. De zachte havannakleur past 
perfect bij haar huid • Face A Face € 422,50

➁ JORIS • De dubbele neusbrug is weer helemaal in! Het fijne montuur 
volgt de gezichtslijn en verfijnt de wenkbrauwen • Binôche € 229,50

➂ MIEKE • De ronde vorm verzacht de contouren van Miekes gelaat en de 
rosékleur past perfect bij haren en huidskleur • Etnia Barcelona € 153 

De huiskamer van de stad
Bib de Fé is dé plek in de stad voor wie wil lezen, leren en beleven. 
Voor wie wil verpozen, surfen of schuilen. Een babyboekje of een 
groteletterbib voor wat oudere ogen. Een naaipatroon voor je nieuwe 
rok of een zadenbib voor de moestuin. Vol spanning luisteren tijdens 
het voorleesuurtje of een Game of Thrones-marathon. 

En in het Leescafé nip je van een kopje koffie bij je favoriete krant of één van 
de 150 tijdschriften. Een mooi initiatief ook, want het leescafé wordt sinds 

kort uitgebaat door vzw Werkmmaat, een project voor sociale tewerkstelling. 
 
Bib de Fé, Kard. Mercierpein 6, open ma en di van 10 tot 12 uur en 15 tot 19.30 uur,  
wo van 13.30 tot 19.30 uur, do en vr van 10.30 tot 13 uur en 15 tot 19.30 uur en za van 
10.30 tot 14.30 uur
Leescafé, Deensestraat 6, open ma t.e.m. vr van 10 tot 20 uur en za van 10 tot 15 uur

lier.bibliotheek.be
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Feels     
  like 
home

Niks zo leuk als na een dag 
shoppen thuiskomen met leuke 
woonaccessoires én een hoofd 
vol frisse interieurideeën. 

 Neem mij mee!
Rode handtas € 170 

• Bij Modena

there’s magic 
in the air
Geurstokjes 

Aqua di Parma € 68 
• Bij Parfumerie Dierckx

> De showroom bij Dox

een kus van de juf en een bank vooruit
Mijn mooiste herinneringen notitieboek € 14,95 • Mijn favoriete 

citaten notitieboek € 14,95 • Mijn bullet dagboek € 16,95 • 
Bucketlist voor jou en mij € 15,95 • Mijn bucketlist notitieboek 

€ 15,95 • Alles bij Cockaert

Laat je
IN
SPI
RE

REN

Remel € 15 • Laficaia Barbera 
d’Asti € 11 • Terra di Casteani 

€ 21 • Bij bere.bene

Festina horloge € 99 • Cluse horloge 

€ 109,90 • Ralph de Burchgrave, 

grote ring van verguld zilver € 199 

• 2 matte ringen, gemaakt met oud 

goud, offerte in de winkel • Ring met 

briljanten € 3372 • Armband € 2339 • 

Oorbellen Eclat, verguld zilver € 128 

• Bij De Wilde Juwelen

bere.bene

Paul en Anne openden in 2010 
hun wijnwinkel bere.bene 
(Mechelsesteenweg 73), 

Italiaans voor ‘goed drinken’. 
Ze hebben een mooie selectie 

van Italiaanse topwijnen, 
gemaakt van authentieke 

druivensoorten door kleinere, 
familiale wijndomeinen. Door 

de wijnhuizen zelf te gaan 
bezoeken, zijn Paul en Anne 

zeker van de topkwaliteit.
 

berebene.be

Wild van juwelen
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Dox

Bij Dox (Antwerpsesteenweg 501) stap je 

binnen in een interieurbeleving waar een 

persoonlijke aanpak centraal staat. 

Meubels, stoffen, kleuren, accessoires... elk 

interieur is een beetje maatwerk bij Dox. 

Heb je hulp nodig 

bij het aankleden 

van je interieur? 

Dat kan, dankzij de 

unieke accessoire-

adviesformule 

‘Parijs’: Ga langs 

met jouw idee of vraag over je interieur, 

en ze helpen je verder. En daarbij kijken 

ze ruimer dan de trends: het gaat erom 

wat past bij jouw unieke stijl en smaak. 

Daarnaast bieden ze ook de adviesformule 

‘Milaan’ (kleur- en stoffenadvies) en de 

adviesformule ‘Barcelona’ (totaalinrichting) 

aan. Welk verhaal wil jij je interieur laten 

vertellen? Kom eens langs om het samen 

met deze experts te ontdekken.

dox.be

Vaes Woonidee

Vaes Woonidee (Kartuizersvest 6) 

vierde onlangs z’n 90ste verjaardag. 

Met Robert staat al de derde generatie 

experts in raambekleding en kwalitatieve 

behangcollecties aan het roer. 

Als Luxaflex Inspiration Dealer heeft 

Vaes woonidee een breed assortiment 

van Luxaflex-raambekledingen: 

horizontale of verticale jaloezieën, plissé 

shades, rolgordijnen, vouwgordijnen, 

screens... De mogelijkheden voor het 

regelen van licht en 

warmte in je huis zijn 

eindeloos met Luxaflex. 

Maar raambekleding 

moet ook passen bij 

(het verhaal van) je 

huis: een strakke nieuwbouwwoning 

vraagt iets anders dan een verbouwd 

herenhuis. Daarom geeft Roberts vrouw 

Kathleen steeds advies op maat in de 

winkel en komt Robert alles ter plekke 

bespreken, opmeten en plaatsen. 

03 480 14 45

Philip Peeters 

Philip Peeters (Mallekotstraat 46 d) is sinds 

1839 specialist in decoratie- en schilder-

werken in Lier. Particulier of industrieel, 

één muur of een totaalproject, woning of 

winkel, kerk of kantoor: hun oog voor per-

fectie en kwaliteit maken van elk project 

een staaltje van puur vakmanschap. Je kan 

bij Philip Peeters terecht voor decoratieve 

verftechnieken, 

ambachtelijke en 

projectgebonden 

technieken, buiten-

schilderwerken, 

totaalinrichting en 

raambekleding. Elke 

samenwerking start 

met een verkennend gesprek waarin de 

concept- en materiaalmogelijkheden

worden bekeken. Daarna volgt een  

offerte, eventueel in samenspraak met 

de architect, waarbij ze te allen tijde 

rekening houden met de noden en 

wensen van de klant.” 

peetersphilip.be

“Wil je je interieur 
aankleden maar 
vind je de juiste 
accessoires niet?   
Wij helpen je graag”

“De juiste raam-
bekleding doet 

wonderen voor 
een kamer”

“Of we nu één muur 
schilderen of een 

totaalproject: ons 
oog voor perfectie 

en onze kwaliteit 
zijn onbetwistbaar”

Feels     
  like 
home

©Luxaflex

©Peeters
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BrilLier
An: “Wij zijn een familiezaak met een passie 
voor brillen. 40 jaar geleden begon mijn 
vader Paul Van Ostaeyen een optiekzaak 
in de Berlarij. Toen dit pand te klein werd, 
verhuisde de winkel naar de Kartuizersvest. 
Als kind al was ik gefascineerd door 
brillen; de keuze voor een studie optiek-
optometrie in Brussel was dan ook evident. 
Na mijn studie rolde ik mee in de zaak. 
Samen met mijn man Nico, die ook 
opticien is, besloten we 10 jaar geleden 
naar de Antwerpsestraat 1 te verhuizen, 
waar we nog centraler gelegen waren, én 
om ook uurwerken en juwelen te verkopen. 
Vorig jaar namen Nico en ik de zaak over 
van mijn vader en zijn we ons weer gaan 
focussen op onze eerste passie: optiek. 

We hebben de winkel volledig vernieuwd 
en hebben de naam gewijzigd: Brillier 
draait vandaag om brillen, zonnebrillen, 
contactlenzen en oogmetingen. 

We hebben brillen voor elke leeftijd, van 
kinderbrillen tot multifocale brillen. Als klant 
heb je de keuze uit een groot assortiment 
aan kwaliteitsproducten – met merken als 
Ray Ban, Odette Lunettes, Oakley, Tom 
Ford... – en krijg je een persoonlijke en 
uitstekende service.” 

brillier.be

Luth Juwelen
Luth: “Mijn opa, Jules De Roeck, heeft 
40 jaar een juwelierszaak gehad op de 
Grote Markt. Die tijd heb ik niet bewust 
meegemaakt, maar juwelen ontwerpen is 
mijn passie zolang ik me kan herinneren. 
Toen ik op mijn 18 ontdekte dat er een 
opleiding juwelen maken bestond, ben ik 

Sommige zijn klinkende namen, andere moeten nog 
ontdekt worden. 5 handelaars vertellen over hun 
prille of lange carrière in de Pallieterstad. 

er meteen ingevlogen. Er ging een wereld 
voor me open… Ik ging aan de slag met 
gereedschap dat ik gekregen had van mijn 
oma en bouwde gestaag mijn atelier uit. 
En dat oude gereedschap, dat gebruik ik 
nog steeds.
Na jarenlang gewerkt te hebben in loon-
dienst besloot ik twee jaar geleden de stap 
te wagen naar mijn eigen zaak. Ik maak 
juwelen op maat en heb daarnaast ook een 
eigen collectie geïnspireerd op de natuur, 
vogels en insecten. Ik zoek de grens 
op met het strakke; zelf zou ik mijn stijl 
gecontroleerd organisch noemen. Of zoals 
één van de mijn klanten onlangs zei: Luths 
juwelen hebben een ‘zwierige soberheid’. 

Dat vond ik wel mooi gezegd. (lacht). 
De mensen beginnen stilaan de weg te 
vinden naar mijn juwelen en dat is fijn.
Ze zijn enthousiast, ik krijg goeie reacties. 
Dat persoonlijke contact met mijn klanten, 
dat ik hen blij kan maken met een juweel 
én dat ik van mijn passie mijn beroep kon 
maken, drijft me elke dag opnieuw.”  

Boomlaarstraat 63, luthjuwelen.be 
Steeds welkom op afspraak! Vanaf 30 november houdt 
Luth ook opendeurdagen in haar atelier; alle data en 
uren op haar website en Facebookpagina.

Juwelen De Wilde

Huis Van Wassenhoven, opgericht in 
1860 door de familie Van Wassenhoven, 
was de oorspronkelijke naam van de 
winkel op de Grote Markt 48. Tijdens 
WO II bombardeerde het Duitse leger 
het toenmalige gebouw. In 1917 begon 
de heropbouw, volledig gewijd aan de 
juwelenzaak. 

Na 128 jaar uitgebaat door de familie Van 
Wassenhoven, namen Els Van Doren (†) en 
Jan De Wilde de winkel over in 1988. De 
winkel zelf bestaat dus al 155 jaar, waarvan 
27 jaar als De Wilde Juwelen. 
Jan: “We hebben naam gemaakt met 
eigen juwelen, horloges en trouwringen. 
De bijzondere ontwerpen en ons eigen 
atelier maken ons aanbod redelijk uniek, 
dat durf ik toch wel zeggen. Verder kun je 
bij ons ook terecht voor herstellingen en 
creaties op vraag.”

dewildejuwelen.be

Van juist begonnen   
tot een begrip in Lier

“Pas sinds een jaar 
bestaat de winkel zoals 
ie nu is, met focus op 

brillen & lenzen” 

“Toen ik ontdekte dat er een 
studie juwelen maken bestond, 
ben ik er meteen ingevlogen” 

“We hebben naam gemaakt 
met eigen juwelen, horloges 

en trouwringen” 
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zij heeft stijl

 TIP  Iedereen staat met
lang; het verlengt je 
silhouet. Combineer met 
een bikerjasje en sneakers.

Trend: de 
lange jurk

Over donna
Bij Donna (Antwerpsestraat 85) vind je stijlvolle, 

modieuze jongedamesmode van merken als Terre 
Bleue, Gigue en Caroline Biss. Donna heeft een 

hart voor Belgische merken wegens hun pasvorm 
en tijdloosheid. Daarnaast bieden ze ook enkele 

jongere labels als Marc Aurel en Ted Baker. Dames 
met een maatje meer vinden hun gading bij 

merken als Frapp, Via Appia en Via Appia Due.    
  

donna-mode.be

Lingerie Gigi 

Gigi: “Ik ben in 1977 van de ene op de 
andere dag begonnen met Lingerie Gigi. 
Ik werkte als verkoopster in het depot van 
de GB in Edegem, maar kwam uit een nest 
van zelfstandigen en ik wilde op mezelf 
beginnen. Ik huurde het pand van een 
oude keukenwinkel op de Grote Markt en 
maakte er een lingeriewinkel van. Het was 
een ingeving van dat moment, het leek me 
gewoon leuk. 

In dat pand heb ik 36 jaar gezeten, daarna 
ben ik naar het pand ernaast verhuisd 
(Grote Markt 18). En daar zit ik vandaag nog 
altijd met lingerie, badmode en nachtkledij 
voor dames en heren. De meeste vrouwen 
die hier voor het eerst komen, kennen hun 
bh-maat niet. Als ik hen dan de juiste maat 
laat passen, gaat er een wereld open: ‘Dit 
zit zo goed, ik draag al jaren de verkeerde 
maat!’. Mensen kunnen helpen, daar doe 
ik het voor. Het gaat om het advies dat ze 
hier krijgen en niet online kunnen vinden. 
Net als het persoonlijke contact trouwens. 
Ik heb gouden klanten, vaak springen ze 
hier gewoon even binnen voor een bab-
beltje. Ik ben er nu 67 en mensen vragen 

me weleens: ‘Word jij dit nooit moe?’ ‘Nee’, 
antwoord ik dan, ‘want dit is mijn hobby, 
niet mijn werk.’ Ik ben eigenlijk al met pen-
sioen, maar mijn winkeltje gaat nog altijd 
voor alles, en dat pakt niemand van me af.”

03 480 67 68

Juwelen & horloges 
Henderyckx & Zonen 

Klokkenbouwer en horlogemaker 
Henderyckx & Zonen (Kartuizersvest 10-18)
is een huis met respect voor het product 
en kennis van de techniek. Met Peter 
Henderyckx en zijn echtgenote Martine 
staat de derde generatie aan het roer. 

Martine: “Bij ons vind je een indrukwek-
kende collectie van klokken, zakhorloges, 
koekoeksklokken, uurwerken, horloges,  
juwelen, trouwringen, barometers, 
thermometers, hartslagmeters en weer-
stations, van modern tot klassiek.”  

klokken-henderyckx.be

Kleed € 179,90 en jas € 299,90 van Terre Bleue • Schoenen € 139 van Ted Baker

“Als ik vrouwen help met hun 
juiste bh-maat, gaat er een 

wereld voor hen open” 

“Een huis met respect voor het 
product en techniek” 
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‘Wat eten we vanavond?’ Het is één van de meest 
gestelde vragen in een gezin. Geen nood, terwijl jij geniet 

van je dag in Lier zorgen zij voor het avondeten.

Delicatessen Chris

Kris en Suzanne studeerden allebei af in de 

voeding: Kris in de hotelschool en Suzanne als 

diëtiste. In 1989 namen ze Delicatessen Chris 

(Rechtestraat 7) over. Vorig jaar werd de zaak 

grondig vernieuwd en uitgebreid. Je vindt er 

ambachtelijke charcuterie, kazen, eigen vers 

bereide gerechten en salades, verse vis, vers 

en gerijpt vlees, verse groenten, homarium 

met kreeft en oesters. Delicatessen Chris is 

ook traiteur voor alle gelegenheden. 

delicatessen-chris.be

Kingslize pizza

Heerlijk: na een drukke dag laat je je 

verwennen met een pizza aan huis. 

Bij Kingslize (Mechelsesteenweg 1) 

weten ze hoe dat moet. Ze maken 

exquise pizza’s met dagverse 

handgesneden topingrediënten, 

ovenwarm aan huis geleverd volgens 

de regels van de kunst. Die levering 

is trouwens helemaal gratis, op het 

moment dat het jou het beste past. 

Het enige wat jij nog hoeft te doen, 

is de doos openen en genieten!

kingslizepizza.be/lier

Fratellino

Fratellino is Italiaans voor ‘klein broertje’.

Een toepasselijke naam, want deze 

unieke retro-Italiaanse foodbar is 

het kleinere broertje van de grote 

foodtrucks. Het team achter Frattelino 

is de familie Deprince: Leo, vrouw 

Kathleen en kinderen Bieke, Joost en 

Jens. Het totaalconcept is ontstaan uit 

hun passie voor koken, lekker eten en 

… Italië! Je kunt Fratellino inhuren voor 

familie- en vriendenfeestjes bij je thuis, 

bedrijfsevents of op een locatie op max. 

20 km rond Lier. Ze kokkerellen voor 

30 à 100 personen. Op festivals vind je 

hen niet, maar op elk ander feestelijk 

gebeuren zorgen zij voor de gezellige, 

lekkere, familiaal-Italiaanse toets. 

Alle info op fratellino.be

Good
food
on the go

Cadeautip:  je kunt ook alle 

delicatessenproducten samenstellen 

in een geschenkmand!  

PS/ Hou zeker hun 
online kortingsacties 

in de gaten! 
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hier brandt
de lamp

Lampje Fatboy € 89,95 
• Bij Dox

waar zijn die 
handjes?

Handcrème Chanel € 44 
• Bij Parfumerie Dierckx

Cadeaumand met pasta Paccheri Rigati € 2,95 
• Fornelli Aglio e Basilico € 2,95 • Kerstfles met 

olijfolie vanaf € 12,08 • Bruschetta originale € 6,95 • 
Sugo con Olive e Capperi € 4,50 • Bij Oil & Vinegar

Laat je
IN
SPI
RE

REN

Kaartjes voor elke gelegenheid • 

Online te koop op petitpetou.be

cockaert
Als familiebedrijf is Cockaert 

Copyservice (Antwerpsesteenweg 11-
13) uitgegroeid tot dé Lierse expert in 

print (digitaal drukwerk en copycenter) 
en school- en kantoorbenodigdheden. 

Je vindt er het meest complete 
assortiment aan papierwaren, 

klassementsartikelen, schrijfwaren, 
kantoormachines, stempels, 

wenskaarten, agenda’s… Kortom: een 
uniek aanbod stationery met aandacht 

voor het milieu en duurzaamheid. 

schoolenkantoor.be   
cockaert.com

Post!

Schermtijd
Refurbished desktops 
vanaf € 129 • Bij U4i

Mooi op tijd
Dameshorloge € 249 • Dameshorloge 

€ 439 • Herenhorloge € 459 (alle 
drie van Roamer) • Herenhorloge 

Henderyckx € 148 •
Alles bij Juwelen & horloges 

Henderyckx & Zonen

Pipetset glas 
2 x 150 ml € 22,50 
• Bij Oil & Vinegar

Brushpen Talens 15 stuks
€ 27,95 • Handboek ‘Creatief 

handletteren en meer’ € 14,99
• Beide bij Cockaert

verwenbox
Box Aqua di Parma € 112 
• Bij Parfumerie Dierckx

Eigen
ontwerp

oil & vinegar
Bij Oil & Vinegar (Grote Markt 
47) waan je je in het Zuiden. 
Je vindt er alles om lekker 
mediterraans te koken: 35 

verschillende soorten olijfolie 
en azijn, een scala aan 

kruiden, sauzen, dressings, 
pasta’s en servies. Een plezier 
om zelf mee te kokkerellen of 

cadeau te geven!  

oilvinegar.com/nl-be/
winkels/lier/

om 
op te 
eten!

Lier,altijdeen goed
idee! Coconhanger € 445 • 

Zilveren oorbellen € 120 
• Bij Luth Juwelen

Theepot Bunzlau 0,9 l, € 39,95 • 
Beker Bunzlau inhoud 0,25 l, 

€ 19,95/stuk • Bij Van Ouytsel

Tea for two?

my cup of tea 
Blik thee ‘Or tea La vie en 
Rose’, € 12,90 • Blik thee 

‘Or tea Breakfast’, € 11,50 • 
Bij Van Ouytsel
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Chocolaterie Dom

Bij Chocolaterie Dom (Grote Markt 70) ontdek je de 

smaak van échte chocolade. Roel Dom: “Chocolade 

maken is met de paplepel ingegeven. Op mijn twaalfde 

stond ik al mee pralines te maken in het atelier van 

mijn vader. ‘Verloochen nooit de klassiekers’, was zijn 

wijze les. Ik trad in zijn voetsporen en heb me verder 

gespecialiseerd. Je kan fancy pralines maken en toch de 

traditie in ere houden. Onze pralines, single origin tablets, 

biscuits vanille... alles wordt bereid met topproducten. 

We willen het verschil maken, en dat proef je.”

chocolateriedom.be

Straks weer naar huis zonder geproefd 
te hebben van deze onweerstaanbare 

lekkernijen? Ondenkbaar!  
De Snoepdoos

Bij elke ‘danku’, ‘sorry’, ‘veel beterschap’ 

of ‘cadeautje (voor jezelf)!’ past een 

zoete verrassing van De Snoepdoos 

(Kolveniersvest 17). Katrien Hoefkens: 

“Omdat ik samenwerk met verschillende 

chocolatiers is ons assortiment chocolade 

zeer uitgebreid. Daarnaast hebben we 

een groot aanbod koekjes, spekken, 

snoepgoed... dat rond de feesten nog 

groter wordt. Maar het allerleukste vind 

ik zelf onze geschenkmanden en 

cadeaupakketten. Je maakt 

er altijd iemand blij mee. 

Degene die het pakje krijgt, 

maar ook degene die het 

schenkt. Als die man of vrouw 

hier in de winkel zegt: ‘Amai, 

dat is mooi ingepakt!’, doet me 

dat ontzettend veel plezier.”

desnoepdoos.be

FlorEnTine

Liefhebbers van pralines en confiserie 

moeten bij FlorEnTine (Rechtestraat 41) 

binnenstappen. Cindy Uytterhoeven: 

“Onze pralines, koekjes, confituur, 

koffie... zijn allemaal met veel passie en 

vakkennis gemaakt. Naast een groot 

zoet assortiment - authentieke Perrette 

chocolade, snoepgoed... - hebben we 

ook zuiderse tapenades, pasta’s, aperi-

tiefdrank en hartige koekjes. Elk seizoen 

ziet ons aanbod er anders uit, 

maar de rode draad is kwaliteit. 

We hebben onze merken met 

veel liefde uitgekozen. We 

hebben bovendien ook tal van 

mooi gevulde geschenkman-

den en leuke cadeautjes, zoals 

handgemaakte kalligrafiewens-

kaarten.” 

facebook.com > FlorEnTine

Choco    
lalaland

Een 
uitstapje 
naar ...
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Heel wat Lierse handelaars 
organiseren leuke workshops. Geniet 
van wat me-time, of vriendinnen-time, 
en ga naar huis met je eigen creatie. 

Aan de
slag

Potten bakken bij 
Atelier Steengoed

Hil van Atelier Steengoed (Lisperstraat 

32): “Potten bakken is immens populair.

Eerst en vooral omdat je zelf een voor-

werp maakt dat mooi in je keuken of op 

tafel staat. Ook met je handen bezig zijn 

is in. Ik hoor van veel mensen dat het 

even ontspannend is als yoga of medita-

tie. Het is een oude ambacht die best wel 

wat techniek vraagt, dus je kunt enkel 

daarmee bezig zijn, niet met todo-lijstjes 

of ander gepieker. De workshop bestaat 

in verschillende formules: een initiatie 

van 2 uur op zaterdagnamiddag, een 

hele zondag (1 keer/maand) of een twee-

daagse hier in het atelier. Dan bakken we 

potten, maken we servies in de mallen 

én gaan we gezellig lunchen in Lier.”

 MEER INFO 

atelier-steengoed.be

Bloemschikken bij Fleurdeco

Jan van Fleurdeco (Berlarij 54): “Iedereen 

kan deelnemen aan onze workshops. 

Wij voorzien alle materialen, jij gaat 

ontspannen aan de slag en neemt een 

mooi bloemstuk mee naar huis. Er is ook 

ruimte voor persoonlijke inbreng: wil jij 

iets maken dat perfect past op pakweg 

je schouw of feesttafel? Dan passen wij 

de kleur of stijl met plezier aan.”

 MEER INFO  Een avondworkshop kost € 45, 
alles ingegrepen. Voor data contacteer je Jan  
op 0474 57 67 39
11/11 van 10 tot 18 uur: voorstelling kersttrends 
met wijndegustatie Creazione en live muziek!

fleurdeco.be

Rubberen mal maken & replica 
gieten bij Vosschemie 

Claudia van Vosschemie (Mechelse-

steenweg 303): “In deze workshop 

leggen we stap voor stap uit hoe je zelf 

rubberen mallen kunt maken van een 

model of voorwerp en hoe je daarna 

zeer gedetailleerde reproducties met 

giethars(en) of zellaan (kunstporselein) 

creëert. Deze workshop is er voor 

iedereen vanaf 16 jaar die een exacte 

kopie wil maken van een voorwerp om 

nadien te verwerken in bijvoorbeeld 

broches, haarspeldjes, magneetjes, 

kaarsen, moluren...” 

 MEER INFO  Op 14 december vindt deze 
workshop plaats; kijk voor precieze info en 
inschrijvingen op 

vosschemie-benelux.com/
nl/workshops

Naaien bij Van Rooy Naaimachines

Greet van Van Rooy Naaimachines (Ber-

laarsestraat 59): “Naaien is aan een stevige 

opmars bezig. Iedereen wil creatief en 

mindful bezig zijn, zeker de jeugd. Ik krijg 

hier soms communicantjes over de vloer 

die hebben leren naaien van oma en een 

naaimachine cadeau krijgen! Wij verkopen 

alle merken naaimachines en herstellen 

ze in ons eigen atelier, ongeacht in welke 

winkel je ze kocht. Bij de aankoop van een 

machine krijg je sowieso een gratis work-

shop om het toestel onder de knie 

te krijgen. Daarnaast organiseren we 

ook workshops om kennis te maken met 

bepaalde technieken, zoals een T-shirt 

naaien met een overlockmachine. Wij 

zorgen voor de stoffen en machines; voor 

45 euro heb je leren naaien én krijg je een 

zelfgemaakt T-shirt mee naar huis. Als je 

nadien een machine zou kopen, krijg je 

de workshop gedeeltelijk terugbetaald.” 

 INFO, DATA, ONLINE AANKOOP & BOEKINGEN  

vanrooy.be

Ps/ Hil heeft een leuk keramiekcafé waar ook workshops zilverklei  & servies beschilderen plaatsvinden, steeds met heerlijke koffie,  thee en cake erbij.
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Wie het 
schoentje 

past...

...Neemt het 
gegarandeerd mee naar 

huis! Want bij Modena 
SCHOENMODE (Berlarij 86) 

vind je makkelijke 
damesschoenen met 
nét dat tikje meer.

Voor kleine of grote voeten, met of zonder hak, voor steunzolen of chroomallergie: 
er is altijd wel een model dat je als gegoten zit. modena-schoenmode.be
➀ Basketters Andrea Conti in donkerblauw, rood en okergeel € 110 • ➁ Bordeaux en kaki fronsbotje 

Wanda Panda € 120 • ➂ Hoge veterschoen Pizzara met kous € 185 • ➃ Zwarte enkellaars 
Loints of Holland € 165 • ➄ Rode veterhak Drawi Think! € 199

zij heeft stijl

 TINES STIJLTIP  
“Mix verschillende merken, 
kleuren, stijlen en materialen 
voor een eigen look. Durf en 
draag vooral waar je jezelf 
goed bij voelt want ‘style is 
a way to say who you are, 
without having to speak’.

Ga voor een 
pittige look!

Over moods
Veel ruimte, licht en een 
paradijs aan pasruimte 
kenmerken Moods. Je 
shopt er in een aangename 
sfeer en geniet er van 
persoonlijk stijladvies. 
Moods heeft een duidelijke 
identiteit en is er voor de 
modebewuste vrouw van 
alle leeftijden. Elk seizoen 
worden de vaste merken 
(Joseph, Paul & Joe, For 
All Mankind, ….) aangevuld 
met leuke trendlabels.

Antwerpsestraat 87, 

moods-lier.be
Rok € 385 en trui van 

Collectors Club € 240 • 
Laarsjes Hogan € 502,50 • 

Handtas Zanellato € 598 
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Onze Pallieterstad leeft 
niet alleen overdag als 
de winkels open zijn. Ook 
‘s avonds valt er van 
alles te eten, te drinken 
en te beleven.

too cool
Zonnebril Ray Ban 

€ 164,50 • Bij Brillier

pakketJE Op maat 
Bij Oil & Vinegar stel je je pakket 
helemaal op maat samen. Deze 

leukerds mogen alvast niet 
ontbreken! Bruschettakruiden 
€ 6,95 • Fles ginger bread man 

gevuld met olijfolie € 3,58 •
Bij Oil & Vinegar

Laat je
IN
SPI
RE

REN

parfumerie dierckx

Hét adres voor exclusieve 
beautymerken en unieke 

parfums. In 2001 nam Laurence 
de zaak over van haar ouders 

en breidde die uit tot een 
schoonheidsinstituut met beauty- 

en wellnessbehandelingen, 
make-upsessies, bruidsmake-up, 
manicures, medische pedicures... 

Eind 2019 bestaat Dierckx 
55 jaar en dat wordt gevierd met 

promoties en cadeautjes!

parfumerie-dierckx.be  

HOUT VASTHOUDEN
Schaal Nera Bowl Zanat (M) € 133,10 
en (S) € 93,17 • Bij Dox

A  Liers
vlaaike a 
day,...

Eau de lavende knitwear 
mist 240 ml € 39 • Bij 
Parfumerie Dierckx

wine & dine
Soave Vigna della Corte € 9,5 • 

Sauvignon Blanc € 15 • 
Bij bere.bene

 Lier
by   
 night
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Bar ‘t Kafaat

In 2013 openden beste vrienden Sander 

en Kristof Bar ‘t Kafaat (Eikelstraat 11) in 

het pand waar vroeger café De Lantaarn 

was. Het idee ontstond tussen pot en 

pint; Kristof had de nodige horeca- 

ervaring, Sander de commerciële 

bagage om een frisse wind door het 

Lierse caféleven te laten waaien. Hier 

combineren ze de authentieke sfeer van 

weleer met een moderne touch. Jong 

& oud zijn er welkom: om te keuvelen 

bij een pint op zondagnamiddag, om te 

dansen op vrijdag- en zaterdagavond of 

een sportwedstrijd mee te pikken op één 

van de twee grote schermen. 

facebook.com/tkafaat

Den Draaiboom

Al bijna een eeuw is Den Draaiboom 

(Kanaalstraat 71) een begrip in Lier 

en omstreken. Sinds Mel Kalot in 

1921 besloot om een afspanning 

uit te baten aan de oevers van de 

Nete, is Den Draaiboom bekend als 

dé plek voor paling in ‘t groen, een 

lekker glas en authentieke Kempische 

gezelligheid. Sinds 2007 serveert 

Kristof de beroemde paling op 

verschillende manieren. Op het menu 

staan ook dagverse, exquise vis- en 

vleesgerechten. Je geniet ervan in een 

authentiek kader binnen of buiten op 

het terras. 

draaiboom.be

Bar Estivo

Wat begon als een tijdelijke zomerbar enkele jaren 

geleden, is intussen uitgegroeid tot een gekende 

wijnbar in de Kolveniersvest 46. Gastheer Stef 

serveert ter plekke (h)eerlijke wijnen per glas en 

per fles, of take away in de Bottle Shop. Voor de 

hapjes werkt hij samen met verschillende lokale 

leveranciers, zoals Stadsbistro Salto. O ja, er is ook 

een Estivo-caravan met wijntjes om in te huren 

op locatie. 

barestivo.be / @barestivo

PS/ Elke eerste vrijdag van de maand is het feest in ‘t Kafaat, met extra veel ambiance!
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Per Tutti

Dé plek voor een aperitiefje, al dan 

niet met een lekker tapasbordje erbij, 

is Per Tutti (Grote Markt 52). Lukas 

en Gerry serveren binnen of op het 

(verwarmde) terras buiten meer 

dan 150 soorten wijn en 70 soorten 

gin. Ook na het diner kun je bij hen 

terecht voor een digestif of wijntje 

om de avond gezellig af te sluiten. 

pertuttilier.com

L’Osteria 53

Twee jaar geleden kwamen GP en 

Monica Meggetto uit Italië naar België 

om hun eigen restaurant te openen. 

Het werd L’Osteria 53 (Grote Markt 53), 

waar je binnen of op het mooie terras 

buiten kunt genieten van de heerlijke 

Italiaanse authentieke keuken. 

Verse pasta, antipasto misto, 

verrukkelijke wijnen en espresso: 

hier proef je la dolce vita op je bord! 

0484 90 08 89 

losteria53@gmail.com 

Het Looks

In bistro Het Looks (Ros Beiaardstraat 13) 

kookt Anja met een passie voor eerlijk en 

puur eten. De seizoenen bepalen er de 

kaart; die wisselt om de vier weken. De 

‘hoofdingrediënten’ zijn lekker, lokaal en vers, 

en dat zowel voor veggie-, vis- als vleeslovers. 

Er liggen veel groentjes op je bord, en voor 

wie wil is er een aangepast glaasje wijn bij elk 

gerecht. In het café vooraan geniet je van een 

goed glas bier, een kom dagverse soep of een 

dikke boterham met ‘frut’. Voor een feestje 

of vergadering kan je terecht in een van de 

zaaltjes op de bovenverdieping. Er is plaats 

voor 8 tot 50 personen.   

hetlooks.be
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‘t Goed Voorbeeld

Cafe ’t Goed Voorbeeld is de oudste bruine kroeg 

van Lier en de vaste ontmoetingsplaats van de 

cultuurminnende of rustzoekende Lierenaar en ver 

daarbuiten. Dit pand maakte lang geleden deel uit 

van brouwerij en branderij “De Horen”, later was het 

een herberg. In 1977 maakten Rit Van Boeckel en  

Luk D’Heu er een café van. Dochter Pim en haar man 

Peter namen vier jaar geleden de fakkel over. Aan het 

interieur werd sinds de beginjaren zo goed als niets 

meer veranderd. Op de kaart staat een ruim assortiment 

aan speciaalbieren en om de 3 maanden is er een 

wisseltap. In het volledig gerenoveerde zaaltje achterin 

kun je terecht voor salsales, concerten, theaterstukken 

of gewoon een plezante dansavond. De zaal kan ook 

gehuurd worden voor vergaderingen, recepties en 

rustige feestjes, met of zonder catering.

facebook.com/tgoedvoorbeeld

Tot snel
in lier!
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18  Feliks
03 283 74 77
Kartuizersvest 5
feliks-coffee.be

19  Fleurdeco
0474 57 67 39
Berlarij 54
fleurdeco.be

20  FlorEnTine
0494 71 73 99
Rechtestraat 41
facebook.com/FlorEnTineLier/

21  Ford Deprince
03 491 91 30
Mechelsesteenweg 258
deprince.be

22  Fratellino Foodbar
03 303 44 99
Mechelsesteenweg 258
fratellino.be

23  Gerry Weber
03 488 74 44
Antwerpsestraat 29
gerryweberbelgie.be

24  Harvey & Hayes
03 480 55 05
Grote Markt 65
facebook.com > harveyandhayes

25  Henderyckx & zonen
03 480 08 89
Kartuizersvest 10-18
klokken-henderyckx.be

26  Het Looks
03 295 76 16
Ros Beiaardstraat 13-15
hetlooks.be

27  Jenavi
0484 58 36 87
Antwerpsestraat 124
jenavi-fashion.com

28  Kantelpunt
0477 30 66 99
Benedenbaan 26/1
kantel.be

29  Kingslize Premium Pizza
03 755 51 11
Mechelsesteenweg 1
kingslizepizza.be/lier

30  Koffiebranderij Van Ouytsel
03 480 29 17
Rechtestraat 27-29
koffievanouytsel.com

31  Lingerie Gigi
03 480 67 68
Grote Markt 18
facebook.com > Lingerie Gigi  L ier

32  L’Osteria 53
0484 90 08 89 
Grote Markt 53

33  Luth Juwelen
0495 18 23 63
Boomlaarstraat 63
luthjuwelen.be

34  Maksimm
03 636 48 60
Antwerpsestraat 67
facebook.com > Maksimm Lier

35  Mayerline
03 480 24 57
Antwerpsestraat 75-77
mayerline.be

Kom eens langs!

1  Atelier Steengoed
0474 48 45 59
Lisperstraat 32
atelier-steengoed.be

2  Bar ‘t Kafaat
04 92 91 03 04
Eikelstraat 11
facebook.com/tkafaat

3  Bar Estivo
03 337 01 09
Kolveniersvest 46
barestivo.be

4  Barraf
03 667 43 47
Antwerpsestraat 90
barraf.be

5  Belle Mamzelle
03 284 78 16
Kantstraat 2
bellemamzelle.be

6  bere.bene
0472 61 45 36
Mechelsesteenweg 73
berebene.be

7  BrilLier
03 480 84 48
Antwerpsestraat 1
brillier.be

8  Chocolaterie Dom
03 337 48 44
Grote Markt 70
chocolateriedom.be

9  Cockaert Copyservice
03 480 39 75
Antwerpsesteenweg 11-13
cockaert.com

10  Crèmerie Jerome
03 480 11 35
Frederik Peltzerstraat 11
cremeriejerome.be

11  De Snoepdoos
03 480 69 61
Kolveniersvest 17
desnoepdoos.be

12  De Wilde Juwelen
03 480 04 02
Grote Markt 48
dewildejuwelen.be

13  Delicatessen Chris
03 480 12 18
Rechtestraat 5-7
delicatessen-chris.be

14  Den Draaiboom
03 480 06 13
Kanaalstraat 71
draaiboom.be

DERECON
0485 53 72 42
derecon.be

15  Donna
03 430 71 62
Antwerpsestraat 85
donna-mode.be

16  Dox Interieurconcepten
03 480 02 13
Antwerpsesteenweg 501
dox.be

17  Fashiongarden
0477 70 39 09
Antwerpsestraat 53
facebook.com/fashiongarden.be/
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36  Modena Schoenmode
03 480 28 99
Berlarij 86
modena-schoenmode.be

37  Momo’s
0493 83 28 31
Kartuizersvest 21
momos.be

38  Moods
03 488 42 02
Antwerpsestraat 87
moods-lier.be

39  Nathalie Vleeschouwer
03 480 19 80
Grote Markt 62
nathalievleeschouwer.be

40  Nauwelaerts Opticiens
03 480 07 93
Antwerpsestraat 30
nauwelaertsopticiens.be

41  Oil&Vinegar Lier
03 480 77 79
Grote Markt 47
oilvinegar.com/nl-be/

42  Parfumerie Dierckx
03 480 28 36
Zimmerplein 30
parfumerie-dierckx.be

43  Per Tutti
0497 43 45 20
Grote Markt 52
pertuttilier.com

Petit Petou
petitpetou.be

44  Philip Peeters
03 480 21 92
Mallekotstraat 46 D
peetersphilip.be

45  Queens
03 480 32 02
Antwerpsestraat 50
queensfashion.be

46  Suetens
03 480 05 06
Rechtestraat 45-47
facebook.com/lier.suetens

47  ‘t Goed Voorbeeld
0475 28 54 60
Koning Albertstraat 8
facebook.com/tgoedvoorbeeld

48  Tørst
0477 89 67 75
Eikelstraat 16
facebook.com > torst

49  U4i Lier
03 336 90 40
Rechtestraat 35
u4i .be / datamath-hardware.be

50  Vaes Woonidee
03 480 14 45
Kartuizersvest 6

51  Van Rooy Naaimachines
03 480 08 13
Berlaarsestraat 59
vanrooy.be

52  Vedette Sport
03 480 31 93
Lisperstraat 123
vedettesport.com

53  Vosschemie Benelux
03 489 28 28
Mechelsesteenweg 303
vosschemie-benelux.com

54  Zakenkantoor Dienen
03 334 53 54 
Berlarij 58
dienengcv.eu

En met zijn lierenaar schreef 
hij in de schors het eenigste 

wat hij ooit geschreven heeft:

Kom eens langs!

Melk 
den 
dag

- Uit Pallieter van Felix Timmermans -
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 TE VOET 
Je bent door het centrum 

gewandeld op 20 min.!

20 min.

 MET DE TREIN 
Met de trein ben je er op 10 

minuten vanuit de omliggende 
gemeenten. Vanuit het station 
is het 3 min. stappen tot in de 

winkelstraten.

 MET DE BUS 
Verschillende stopplaatsen 

in het centrum. Er zijn 
deelfietsen (bluebikes) aan-
wezig bij sommige haltes!

10 min. 3 min.

 MET DE FIETS 
Kom veilig met de fiets 
via de stadsvesten.

 MET DE AUTO 

gratis parkeren op wandel-
afstand doe je op de parking 
De Mol, parking Zaat en parking 
Wallehof. 

5 uur gratis parkeren op parking 
Tramweglei met ticket, ook in 
het weekend.

betalend parkeren vaak minder 
dan 1 euro voor 1 uur.

Na 19 uur gratis parkeer je 
overal gratis behalve in de 
ondergrondse parkings.

half uur gratis ticket aan elke 
parkeerautomaat en in parking 
Dungelhoeff. In parking Grote 
Markt is het 20 minuten.

Meer op lier.be



#instadlier


